
 

 

 

 

 

KOMPAS WIKINGÓW 31.03-02.04.2022 

KOMUNIKAT TECHNICZNY 

  

1. CZAS I MIEJSCE ZBIÓRKI 

W czwartek 31 MARCA 2022 spotykamy się w godz. 19:00-19:30 w Terminalu Promowym w Gdyni,  
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 60. Na miejscu czekać będzie miła obsługa ze strony Stena Line oraz Klubu  
„Z Kompasem”. Nastąpi przywitanie Uczestników „Kompasu Wikingów” oraz przekazanie kart pokładowych 
z dostępem do kabin. Otrzymacie wówczas także numery startowe potrzebne na Rajdzie. Mamy nadzieję, że 
podróż promem minie Wam w super humorach i wspaniałej atmosferze. 

2. DOJAZD 

Sugerujemy przyjazd do terminalu komunikacją publiczną: http://www.zkmgdynia.pl/ (przystanek: Terminal 
Promowy). W pobliżu są także parkingi niestrzeżone dla aut osobowych: 
https://www.stenaline.pl/pomoc/terminal-promowy-gdynia/parking 

3. JAKIE DOKUMENTY ZABRAĆ 

W podróż zabieramy ze sobą ważny dowód osobisty lub paszport. Nie obowiązują już żadne restrykcje 
związane z Covid-19. Także maseczki nie są już potrzebne. 

szczegóły dotyczące podróżowania do SZWECJI tutaj: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/szwecja 

Walutą obowiązującą w Szwecji jest Korona Szwedzka. Natomiast na promie płatność możliwa również  
w Złotówkach. W Szwecji praktycznie w każdym miejscu dokonamy płatności kartą płatniczą.  

4. NA PROMIE 

…czeka nas przede wszystkim moc atrakcji. To prawdziwe pływające miasteczko ze sklepami, restauracjami 
etc. W trakcie naszej rywalizacji na trasach „Kompasu Wikingów”- prom stoi  
i czeka w porcie w Karlskronie- więc śmiało możemy pozostawić część naszych rzeczy  
w kajucie. W piątek o dowolnej porze będziemy mogli również bez trudu wrócić na pokład.  
W kajutach na naszych łóżkach mamy oczywiście pościel, więc np. śpiwory są zbędne. 

http://www.zkmgdynia.pl/
https://www.stenaline.pl/pomoc/terminal-promowy-gdynia/parking
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/szwecja


 

5. WYŻYWIENIE 

W ramach opłaty startowej wszyscy Uczestnicy mają zagwarantowane śniadanie na promie  
w formie bogatego bufetu („szwedzki stół”)- w piątek w godzinach porannych przed przypłynięciem do 
Karlskrony. W trakcie rywalizacji na trasie zapraszamy Was również do Rajdowego Bufetu z przepysznymi 
śledzikami, drożdżówkami, herbatą z cytryną, kawą a także z soczystymi kiełbaskami z ogniska. Pozostałe 
posiłki zakupujemy we własnym zakresie. 

6. PO PRZYPŁYNIĘCIU DO KARLSKRONY 

Po opuszczeniu promu przez wszystkich Uczestników- wykonamy wspólne pamiątkowe zdjęcie. Następnie 
uczestnicy Trasy Żółtej TR40 odbiorą swoje rowery i wystartują spod terminala promowego. Trasy piesze- 
Różowa i Czerwona udadzą się autokarem na wyznaczone miejsce startu (kilka kilometrów od bazy 
promowej). W autokarze będzie można pozostawić depozyt- do odbioru na mecie- dotyczy każdej trasy. 

Metą Rajdu będzie przytulny drewniany domek DACKESTUGAN położony w miejscowości RÖDEBY. Tutaj 
czekamy na Was z wypasionym Rajdowym Bufetem! 

7. RYWALIZACJA NA TRASACH 

Podczas trwania Rajdu KONTROLUJMY SWÓJ CZAS- na mecie musimy się zjawić NAJPÓŹNIEJ  
o godzinie 16:30. W innym przypadku czekają nas kłopoty- w każdym razie autokar-  
a zwłaszcza prom- nie zaczekają na spóźnialskich…  

8. UBEZPIECZENIE 

Warto rozważyć kwestię ubezpieczenia. Uczestnicy „Kompasu Wikingów” ubezpieczają się opcjonalnie we 
własnym zakresie. W ciągu kliku godzin pobytu na lądzie nie powinno się nam nic złego przytrafić, ale w razie 
wypadku koszty pomocy medycznej są w Szwecji bardzo wysokie. Zasięgnijmy zatem informacji u swojego 
ubezpieczyciela lub zabierzmy ze sobą kartę EKUZ. 

9. NIEZBĘDNE NA RAJDZIE: 

Dobrze naładowany telefon komórkowy (ewentualnie powerbank), przybory do pisania, kompas, latarka/ 
czołówka/ lampka na rower, odblaskowe koszulki dla rowerzystów, obuwie i ubranie na zmianę, polecamy 
strój przeciwdeszczowy oraz windstopy- w terenie mogą panować surowe, wczesnowiosenne warunki. 

10. DODATKOWE WYPOSAŻENIE 

Warto wyposażyć się w lekarstwa na chorobę lokomocyjną, zatyczki do uszu (jeśli boimy się, że nie zaśniemy 
przez współpasażerów ;) 

11. KONIECZNIE DOBRY HUMOR: bawimy się NA CAŁEGO! 

 

Pozdrawiamy serdecznie, Wasza Ekipa „Z Kompasem” 

 


